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 Holland Bloorview نبذة عن
مستشفى تأهيل الأطفال

مستشفى Holland Bloorview لتأهيل الأطفال تخلق 
عالًما من الفرص من خلال دعم الأطفال والشباب الذين 

يعانون من إعاقات، أو تعقيدات طبية أو أمراض أو 
إصابات. مستشفى Holland Bloorview هي الأفضل 
بين 40 مستشفى أبحاث كندية تابعة بالكامل لجامعة 

تورنتو وتخدم 7،500 عائلة سنويًا. تشتهر مستشفى 
Holland Bloorview بخبرتها في الشراكة مع العملاء و 
العائلات لتوفير رعاية استثنائية بفضل تقديمها خدمات 

 Holland Bloorview  .المرضى الداخليين والخارجيين
هي المنظمة الوحيدة التي تحقق 100٪ في استطلاعين 

متتاليتين للجودة من مؤسسة الاعتماد الكندية. للمزيد من 
 .hollandbloorview.caالمعلومات، أو للتبرع يرجى زيارة

[1482.18]

نعم، 
أود أن أعرف المزيد عن برنامج الريادة الأسرية 

)Family Leadership Program( 

تواصلوا معي على:

الاسم: 

الهاتف:

البريد الإلكتروني: 

الطريقة المفضلة للتواصل معي هي: 
q الهاتف qالبريد الإلكتروني

Grocery Foundation اترك رسالة في صندوق البريد الموجود في مؤسسة
Resource Centre )الطابق الأول( أو مكتب الاستقبال الرئيسي 

وسنتواصل معك خلال خمسة أيام عمل.

للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا
على 6220-425-416 الرقم الداخلي 6337 

familypartner@hollandbloorview.ca أو البريد الإلكتروني
www.hollandbloorview.ca/familyleadersأو زوروا

 تشاركت العائلات مع هولاند 
بلورفيو من أجل:

• تطوير خطة المستشفى الإستراتيجية
•  تقديم المشورة بشأن تدشين السجل الصحي الإلكتروني

•  تحسين كيفية وضع العملاء والعائلات وفرق الرعاية الصحية 
لخطط العمل العلاجية

•  تحديد كيفية إشراك العملاء 
والعائلات في بحثنا

•  تقديم تثقيف دولي عن 
رعاية العميل والعائلة

#

برنامج الريادة الأسرية
 شارك بخبرتك، وضع بصمتك 

وساعد عائلات أخرى.
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المستشفى
كن مستشارًا للمستشفى

•  شارك بخبرتك وأفكارك في لجان المستشفى
كن جزًءا من صنع القرارات في المؤسسة   •

وتشكيل تجربة الرعاية

كن مرشًدا للعائلات
قدم الدعم للعائلات  •

شارك في استضافة مجموعة دعم العائلة  •

كن معلًما
شارك قصتك لتوجيه الموظفين الجدد   •

قدم عروًضا تقديمية في المؤتمرات  •

كن عضًوا في لجنة الاستشارات العائلية
•  ساعد في تحسين الرعاية التي تركز 

على العملاء والعائلات 
احضر اجتماعات شهرية مع قادة المستشفى  •

•  ساعد في إرشاد إستراتيجية المستشفى وفي 
تطوير المشاريع لمساعدة العائلات الأخرى

استعلم عن مجلس الأطفال 
والشباب الاستشاري لدينا.

فوائد لقادة العائلة أثناء التطوع:
موقف سيارات مجاني   .1

2.  رعاية مجانية للأطفال )من عمر سنتين ونصف فأكثر( 
في غرفة ألعاب رونالد ماكدونالد في الموقع

3.  دعم وتدريب مستمرين
4.   فرص لحضور المناسبات الخاصة بالمستشفى 

وورش العمل والعروض التقديمية
5.  فرص للتواصل مع عائلات أخرى من 

 Holland Bloorview عائلات

للمشاركة،يجب على جميع قادة الأسر:

 Holland 1.  مشاريع المستشفى: أن يكونوا عملاء لدى
Bloorview أو أفراد أسرة أحد العملاء )حاليًا أو الماضي(

  مشاريع البحث:مشاريع البحث: أن يكونوا عملاء لدى 
Holland Bloorview أو أفراد عائلة أحد العملاء أو 

Bloorview مشاركين في معهد أبحاث
2.   أن يحسنوا العمل في جماعة ويحترموا التنوع واختلاف 

الآراء
3.  أن يكونوا راغبين في الشراكة مع الموظفين والعائلات 

والعملاء الآخرين
أن يكونوا متقبلين لأفكار الآخرين  .4
أن يحترموا الخصوصية والسرية   .5

المشاركة في منظمة متميزة في رعاية 
المريض والعائلة أمر لا يعلى عليه. إنهم 
يعتبرون رأيي ذو قيمة ويستمعون إلي 

ويعاملونني كأحد أفراد طاقم العمل.
 - مستشار أسري

“
 Holland Bloorview يمكنك إحداث تأثير كبير في

عن طريق الالتحاق ببرنامج الريادة الأسرية.

هناك عدة أشكال للاشتراك. سنتعاون معك لنجد لك دور متبرع 
يناسب اهتماماتك ومواعيدك. يمكنك المشاركة في مشاريع 

المستشفى والأبحاث بحضورك بنفسك أو من المنزل.

الأبحاث
كن مستشار أبحاث

ساعد في إرشاد دراسات بحثية محددة  •
شارك بخبراتك وبأفكارك في مشروعات بحثية  •

كن مراجع أبحاث
راجع مقترحات البحوث وقدم ملاحظاتك  •

•  كن أنت من يضيف المنظور العائلي إلى 
أخلاقيات البحث وجدوى دراساتنا

كن مسؤول الاتصالات في البحث
أخبر العائلات عن بحثنا   •

•  ساعد في جعل البحث سهل الفهم وشارك 
في عمل إرشادات التواصل

كن عضًوا في لجنة إشراك العائلة
•  ساعد في تحسين الأبحاث التي تركز 

على العملاء والعائلات
احضر الاجتماعات الشهرية مع كبار قادة البحوث  •

•  قدم المشورة لمعهد بحوث Bloorview حول 
كيفية تعزيز إشراك العائلات في الأبحاث

”


